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Tentang Saya 

Saya seorang Freshgraduate yang memiliki  ketertarikan dengan bidang Sosial Hukum, Hukum 

Perdata, Media dan Komunikasi. Sebagai lulusan Hukum (LLB) saya telah dibekali dengan 

pengetahuan penting dan sertifikasi Legal Drafting dan Litigasi serta beberapa pengalaman 

EO dan Organisasi kampus yang menjadikan saya terbiasa dalam Problem Solving dan 

Analisis SWOT. 

 

 

Pendidikan 

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta     Tangerang Selatan, Banten 

Sarjana Hukum , IPK 3.23             2016 - 2021 

      

 

Pengalaman Kerja 

G-Communications           Depok, Jawa Barat 

Business Plan                              Juli 2020 - Januari 2022 

Divisi ini merupakan divisi yang berkordinasi dengan client sekaliagus bekerja sebagai data 

entry serta data analis di perusahaan swasta yang bergerak dibidang PR, Medmon serta EO. 

Pada tahun 2021 telah sukses memperpanjang kontrak client. Dilanjutkan kepada rasa 

kepercayaan dan daya kualitas akan solusi dan rekomendasi yang telah diberikan sesuai 

dengan harpan. 

 

Pengalaman Organisasi 

HMPS HK   

Anggota Kemahasiswaan                       Februari 2017 - Februari 2018 

Organisasi internal kampus yang bergerak kepada cifitas warga akademika PRODI HK untuk 

membantu mewujudkan mahasiswa yang berkompeten terhadap bidang yang diminatinya. 

mulai dari pemetaan mahasiswa dari segi kebutuhan kajian dalam memenuhi intelektualnya. 

menjalankan forum diskusi pengembangan minat dan bakat. serta menjalin komunikasi lini 

eksternal guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi terkait SDM. 

 

KBPA (Keluarga Besar Prodi Akhwalusyakhsiyyah)   

Anggota Sosial Kemasyarkatan                         Juli 2017 - Juli 2018 

Organisasi eksternal kampus yang mewadahi alumni dan mahasiswa sebagai alat silaturahmi, 

membentuk intelektual dan jati diri. divisi Sosial Kemasyarakatan telah mewujudkan Forum 

diskusi dan silaturahmi 7 generasi - Membuat pelatihan Public Speaking - terjalinnya 

harmonisasi mahasiswa khususnya alumni hingga tahun 2009 sebagai koneksi. 
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Forum Mahasiswa Hukum Islam Cab. Jakartaraya dan Banten   

Ketua Kaderisasi                                    Agustus 2018 - Agustus 2019 

Forum ini merupakan wadah bagi mahasiswa hukum islam cabang jakartaraya dan banten demi 

menjalankan udgrading intelektual setiap anggota terhadap kajian isu hukum islam dan 

Penjaringan koneksi, relasi dan distribusi TUPOKSI terhadap anggota setiap rayon atau 

bahkan senior. Merupakan tujuan dari bidang kaderisasi  FORMAHI. 

 

PMII Cabang Ciputat | Komisariat Syariah dan Hukum   

Kepala Biro Kaderisasi                      September 2019 - September 2020 

Bidang kaderisasi merupakan jantungnya organisasi karena mengarahakan, menggerakan 

bahkan mewujudkan SDM dalam bentuk apapun sesuai dengan nilai-nilai oragansasi. bagian-

bagian yang telah dilakukan adalah Melakukan formula perekrutan anggota baru yang lebih 

fokus ke arah kualitas. Membentuk angota PMII yang efektif demi terbentuknya nilai-nilai dari 

tujuan PMII. Pengendalian masa terhadap pengawalan regulasi birokrasi dan demokrasi 

kampus 

 

Event Orginizer 

Big Bad Wolf (BBW)                    Ice BSD, Tangerang 

CREW MIZAN                               Februari 2020 - Februari 2020 

Misi utamanya adalah untuk menumbuhkan kebiasaan membaca, meningkatkan literasi 

bahasa Inggris di seluruh dunia dan membangun generasi pembaca baru, dengan membuat 

buku lebih terjangkau dan dapat diakses oleh SEMUA ORANG. Melaksanakan fungsi 

manajemen acara dengan melakukan pelaksanaan pengorganisasian, pengawasan, dan 

evaluasi seluruh tahapan acara serta Mengatur dan menciptakan suasana kondusif saat 

pelaksanaan acara. 

 

Keahlian 

Bahasa Asing: Bahasa Inggris Pasif 

Non Teknis: Kepemimpinan, Kerja Tim, Kreativitas dan Komunikatif 

Teknikal: MS Excell, MS PowerPoint, Adobe Lightroom, Canva dan Adobe Illustrator 

Sertifikat: Panduan Penting dalam Menyusun Kontrak, Legal Drafting dan Litigasi 

 


